
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО   КОМІТЕТУ   КІРОВОГРАДСЬКОЇ   МІСЬКОЇ    РАДИ

   від "6 " квітня 2010 року № 317

         м. Кіровоград

Про встановлення тарифів
на необхідний мінімальний перелік 
ритуальних послуг, що надаються
КП „Ритуальна служба”

          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  абзацом 1 статті 10 Закону України „Про 
поховання та похоронну справу”, наказу Держжитлокомунгоспу України 
від 19 листопада 2003 року № 194 „Про затвердження Єдиної методики 
визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку 
окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності”,
на  підставі  звернення КП „Ритуальна служба” від 12 березня 2010 року № 121,
з метою врегулювання тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних 
послуг виконавчий комітет Кіровоградської  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити  тарифи на необхідний мінімальний перелік ритуальних 
послуг, що надаються  КП „Ритуальна служба” (додається).        

         2. Взяти до відома, що пільги на оплату за ритуальні послуги надаються 
відповідно до чинного законодавства України.

3. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

Міський голова                                                                                        В. Пузаков

Алмаєва
24 34 93
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської    міської   ради
від „ 6 ” квітня 2010 року

№ 317

Тарифи  на необхідний мінімальний перелік

ритуальних послуг, що надаються

КП „Ритуальна служба”

№ 
п/п

Необхідний мінімальний перелік 
ритуальних послуг 

Тариф за 
одну 

послугу, 
грн.

1 2 3
1 Оформлення договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання
11,00*

2 Оформлення свідоцтва про поховання 5,60*
3 Копання могили вручну на Н.Лелеківському кладовищі

під стандартну домовину довж. 2,2 м, грунт 1 гр.
взимку
влітку

840,00
603,00

4 Копання могили вручну на Далекосхідному, 
Масляниківському, Ст.Лелеківському кладовищах під 
стандартну домовину довж. 2,2 м, грунт 2 гр.

взимку
влітку

988,00
930,00

5 Копання могили вручну на Н.Лелеківському кладовищі 
під збільшену домовину довж. 2,4 м, грунт 1 гр.

взимку
влітку

911,00
658,00

6 Копання могили вручну на Далекосхідному, 
Масляниківському, Ст.Лелеківському кладовищах під 
збільшену домовину довж. 2,4 м, грунт 2 гр.

взимку
влітку

1071,00
960,00

7 Механічне копання могили розміром: 
шир. 1 м, довж. 2,2 м, гл. 1,8 м
- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.

взимку
влітку

- на Далекосхідному, Масляниківському,            
Ст.Лелеківському кладовищах грунт 2 гр.

взимку
влітку

118,90
98,00

118,90
98,00
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1             2 3
8 Механічна засипка могили:

- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.
взимку
влітку

- на Далекосхідному, Масляниківському,            
Ст.Лелеківському кладовищах  грунт 2 гр.

взимку
влітку

118,90
98,00

118,90
98,00

9 Ручна засипка могили стандартної довжиною 2,2 м
- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.

взимку
влітку

- на Далекосхідному, Масляниківському,            
Ст.Лелеківському кладовищах грунт 2  гр.

взимку
влітку

378,50
314,00

378,50
314,00

10 Ручна засипка могили  під збільшену домовину 
довжиною 2,4 м
- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.

взимку
влітку

- на Далекосхідному, Масляниківському,            
Ст.Лелеківському кладовищах  грунт 2  гр.

взимку
влітку

412,80
334,00

412,80
334,00

11 Разове прибирання могили після поховання 35,50
12 Демонтаж:

- пам’ятника з граніту
- пам’ятника з мармурової крихти
- пам’ятника металевого
- огорожі металевої

232,80
109,90
75,70
75,70

13 Запаювання оцинкованої труни 44,00
14 Організація відправлення труни з тілом покійного чи 

урни з прахом померлого за межі України
97,00

15 Поховання  та підпоховання урни з прахом померлих у 
існуючу могилу, у землю
- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.

взимку
влітку

- на Далекосхідному, Масляниківському,            
Ст.Лелеківському кладовищах грунт 2  гр.

взимку
влітку

160,40
145,80

220,80
192,00

* з урахуванням податку на додану вартість


